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De kop is er af .Van de bondswedstrjjden wel te verstaan.Ons der
de beet de spits af en ,;ing te�en Slotervaart 2 i:1et 6-4 ten onder. 
Het tweede deed het wat beter en won 1::-iet 6t-3t van VAS 6 .1i:en aa-rdic;e 
prestatie. 

Het dajblad Trouw or;;aniseerde op 28 oktober een sü1.ul te�an
wedstrijd. Sin.ml taangevers waren Ponar (Spanje),Dr. Filip (�sj.Slovakije) 
Mühring en vhthuis (Ned.) Van der Maas en v.d. Vos speelden tegen 
Dr.Filip en moesten het loodje legcen,uw wedstrjjdleider speelde tegen 
Pomar en lecde een dubbel± loodje in een zeer slechte partij. Op het 
internationale front eeen succes dus voor Caissa's zonen. 

Ferwerda was nog geen karn.pioen in de persoonl:ijke kampioenschap
pen.Hij n1oest nog 2 beslissingswedstrijden spelen te,�en no. 1 van de 
andere groep.Eén van die twee heeft hij al Gewonnen.We houden het toch. 
maar op (�en kanpioenschap. 

Dat het clubbezoek prima bl1jft doet ons deugd. Zie naar het vol
c;ende l:ijstje: 

1 e avond: 42 leden 35 present 
2e avond: L'�3 leden 34 present 
3e 21.vond: 45 leden 40 presc::mt 
4e avond: 45 leden 39 present 
5e avond: 45 leden 37 present 
6e avond: 45 loden 32 present 
7e 8.VCmd: 45 leden 30 present ( tervr!jl er vóór en 

na deze avond twee keer een 
tümtal raoer-:t uitspelen) 

De strijd in de clubcor1peti tie is fel.Peters heeft zljn vingers 
OI!l één van de bovenste sporten van de laddc�r geklemd ;hij laat niet los! 

In de rubriek clubcompetitie hierover meer! 

Van de penningweester het blijde bericht ,dat het grootste deel 
van de achterstallic;e contributie binnen is.Nu het restje noc:: en dan 

. . . . • . •  bijblijven, mannen! 
E. 



Op 28. oktober moest Oaissa 3 n<:i.ar het V\ffre ,Sl)tr:�rv3:a:'t. ':f.legen 
Slotervaart 2 V\:-:rloor Caissa 3 in 1"l.l:U3.l�t j . 1 . '"·1Gt et"�1 t. Ook nu ·l:1088t 

Slotorvaart 2 -· Caissa 3 -�
··-· ---. ---�- · ·---. - --- ·---· - -

Soelaart · ·
v •. d.Laaii. 
Rietbércen 
8chri8'ider 
Goedhart 
Ottema 

· Js.frsen · · 
. v.� ëL Grift 

v.H�es 
.Heerer:iansi 

1-.0 Sc:hE-insona 
0-1 Neidi .. · 

1 -0 Îvieijer...., 
1-0 de· Jong· 

0--1 J 8 _ _:,·crn1an 
1 -0 . 

· de Vos H . 

0-·1 Bominer 
0-1 . Dils 
1-0'· v.d. Veere 

_, ___ J:Q __ Oo.st1-:rbaan 

6.:...4 

ons de�de het �nd�rspit,zU het net 
wat dra�eltj�er c�fers(4-6).Dils le
vérde eert �b ede prGetatie met het 
b'c=-;halt-;n van· Gen overwinnin.�. l'faar ook 
Nc;i·di_:9JaJ;err:ian en Boru:1er?die vo0r-

.. 11;L tsp(:;e lde., zec_';evierde1,1. Gl'.::ep enkele 
partjj ei.ndi;de in renise, zodat de 
ov1.;rü;e narinGn in het zand noesten 
bijten: VolGons de berichten· kwaI'.1 
onze vriend van der Veere te .�en 
h:::i.lf tien aanz(::tten;hij was de hele 
wedstr�d bijna ver2ete11! 

Op 30 oktober moest Caissa ·2 in de arena. We h0bben no,_;a.l wat noei· · 

te GGhad on een behoorl'ljk team te form.eren.Enkele zieken r;ioesten het 
af laten weten en om.dat Caü�sa 3 maandag pas had r�espoeld (nare inde·
lin�: van de b:J1n�swedstrijd.leider) . hadden we n�ar wei?i:. : �rnslat;. Enfin� 
net kunst Gî). vlie,;"werk (alleen Dils speelde r;:;n maandag en woensda.::) 

van Velsen 
Roelofs 
Overeem 
van I!.:::ial te 
Kliffen 
Snit 
Beokn:an 
Meijer Sr. 
BiederiCJ.an 
Peereboom 

Caissa 2 

0-1 
0-1 
0-î 
1 1 

2-2 
0-'1 
t-t 
1-0 
1-0 
1 1 

2-2 
0-1 

Schippers 
Peters 
van Steden 
van Hulst 
Reibor 
BroersEJ.a 
Kok 
Dils 
Best 
Eefting 

hebben we een aardiG teas op de been 
kunnen brenGen. 
Al$ we het l�jstjo zo nazicm:füm zijn 

·er beh'.)orltikc prestaties celeverd .De 
e�rRte drie borden leverden 3 6nen op�. 
Van Hulst nan bij de stç:,nd 5-2 tEw·:;i,sch 
remise, Wa<:l.rÇl.oor de winst binnen was .Hij 
had z�ijn partij wel kunnen winnen.Voor··
al de overwinnin ... � van J�eÎting was, na 
zijn slechte re sul tai; en in cle N!Zt club �· 

compr;ti tie, een leuk succes. Zo ook do 
remise van Ma.re Best7onze Benjamin. 
Dils verloor door tUd�overschrtjding. 
Reibers entree in de bonqscompetitie 
was succesvol. 
V·iG hebben <:?en lastic::;e kli}J onzeild en 
,:;aB.n rustig voorwaarts! 

o ""·· .-.- . ....... . ..,_o 

De wed.c;:ltr�jdleider heeft in b.Gt 1rorico clubblad gevraa&;d 9 of die go-· 
nenf die op een hepaf!lde weelkavond re..:;>:Jlnatiz bezet zijn 8n dus op die 
"vreeE1de" avond niet een uitwedstrijd kunnen sp01en9hen hiervan op de 
hoogte willGn stellen.DriG spelers hebben dR.t 3ed8.an,Toch heeft hjj de 
aft;elopen week enkele malen zijn nr:rns gest;_,,t(m tc�c;e:m antwoorden als: Ik 
moet r-üke donderda2 naar les, ik heb 0p woensda.; cursus 9 enz. Dus noc
ma�ls de vraag: Alle spelers,die op een bepaalde avond niet kunnen spe
len,gov.en dit a.an de wedstrijdleider op.Dat bespaart tijd en geld! 
Tot nu toe teki::mden we op: v. 't Rj_et (JZJ.Nm:Rcii:�Qçwoensdag) 9::�c·fting(naand.) 
Bo:rm11er (r-1aand.) ,Rc.übor (naand.+donderd.) 
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Ladderstand na de 
7e ronde. 

1 • Schippers 
2. v.' t Riet 
3. Petr3rs 
4. Ferwerda 
5. V8.n Steden 
6. Vonk 
7. Eijcenbrood 
8. de Vos A. 

9. Berlijn 

1 0. Reiber 
11. van Hulst 
1 2. Neidig 
1 3. de.Graaf 

WaCij 
70 
.69 
68 
67 
66 
65 
64 
63 
62 

61 
60 
59 
58 

Pnt. 
439 
334 
333 
322+ 
317 
299 
281 
276 
272t 

269-t 
267-t 
246 
234 

•' 

Er komt al enige tekoninc in! Nieuwe"
ling Schippers heeft sedert zljn konst 
in ons aidden alles noc gc-wonnen.Een 
indrq.kwekkend resultaat,te moer daar 
hi:i ach�ereenvol:'._Suns W(m van de Graaf 9 
Broursrha9Roosendaal9Peters en v. 't 
Riet. Peters ht.JGft zjjn kans r::;emist, 
want hrj hoeft in ztjn partrj tegen 
Schipj")E)rs bc;hoorlijke kansGn gehad. 

' 14 • .  v.d.Maas 57 228 

Er 'zijn in de bovonstG c;roc:;p noc steeds 
drie indringers :Peters 9Ejjcenbrood en. . · 

Serlijn.Met Schippers hebben z�î.j Roo- · · ·"·:;: 
sendaal 9 de Graaf, v.d. Maas en Bärendregt_ 
oen óta0e onilaac gedrukt. Van Stoden, ··. 

dio ook �n de hop�ste regionen is to- · 

ru; .. '.·c;ekeerd, zor.:;de er .rnade voor, dat ,_, , v.cl.Vos twee otaces lager werd gedrukt� 
Onze nüm"'relingen Ruiber en a_e Vries 
blazen ook hun partijt j G i;:iee 9 t(:rwijl 
Bommer na de laatste nederlaag ietR 

1 5. de Vries 
1 6. En� 
17 � Barendregt 
1 s. Broers:w.a 
1 9. Roosendaal 

20. v.d.Vos 
21. Schipper 
22. J3oEtmer 
23. Schensema 
24 . Dils 
25. v.Oostveen 
2 6. de Jong 
27. ter Heece 
28. Meijer 
29. Alberts 

30. v.Teeseling 
31 . van Hové 

) 32. Jageri:.1an 
,' 33. Best 

34. v.Ollefen 
35. v.Breevoort 
36. v.d.Veere 
37. Booyenga 
38". Kok 
39. He ins 

40. de Vos H. 
41. Oost<c;rbàah 
42. den Herto,:._; 
43. de JoJ1ce. 
44. Vledder 

56 
55 
54 
53 
52 

51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 

41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 

31 
)o· 
29 

-28 
27 

218 
�j;:Jli;: 
214 
214 
212 

203 
198 
195 
1 sot 
179 
179 
172 
168-t 
160 
·155t 

14-Bt 
146 
143-t 
139-t 
122-t 
115-t 
112-t 
111 t 
11 ot 
1ost 

106t ' • 1. 
9!�2 
93 
82· 
52 

is o.fgezakt. 
De man net de meeste builen is v.d.Vos. 
Men zie sl.:Jchts: 1 e ronde 2e plaats 

2e , , .,.. 20e · , , 
3e , , 28e , , 

4e , , 30e � , 
5e ,, 23e ·'' 

6e , , 28e , , 

7e , 9 - 25e , , 

voor Se , , 1 9e , , 
Onderin leeft Kok ver beneden zrjn 
stand.Ook Marc Best is noc; niet op 
toeren, ook al heeft hij in de bonds
wedstrijd z'n vooruit af ::;esprolrnn re
nlise gehaald.Onze jong\.'.! vriend van 
Teoseli11i.S houdt niet van sprinc;cm; 
troedj e voor. tree dj e klirnt hij orlhooc;. 
Ter Heege,die 6r een jaar uit geweest 
is,is al weer op toeren.Van Oostveen 
tonslotte,diG in dG 2e · en 38 ·ronde 
op de 7o plaats stond,staat nu te 
laag!Neidig houdt ook van variatie: 
22 - 15 - 15 - 21 - 28 - 24 - 17 - 12 

.Tenslotte,er zit een kl9.2�rie . .f.out in 
bijgaande .stand. De nrs. 1 7 t ! rn 2 5 moe
ten allen 6�n plaats hoger staan.Op 
no. 25 · komt 

.
dan Eeftinrc m.et 176-} 12;nt. 

Er is rmerdere malen gevraagd om de uitsla�en VEn alle gespeelde 
lJarti.jen in de clubcor..1pi:."titie te publiceren.We menen,dat het ·weinig zin 
heeft dit te doen. Wel is het riisschir::m goed bij tijd en wijle eens een over-

. ,;' 

zicht van allespelers te maken;waarin het aantal gc-�speelde partijen en .,, 
·v.rat verder in het seizoen de bonc1swedstrijden verwerkt zijn. 
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1 3 .nov. (woonsd.ac) 

3 doe. thuis 

1© dec. thui.s 

17 doe� (dinsdac) 

VAS 5 - Caissa 

Caissa 2 Dos SVB 2 

Caissa 3 Max Euwe Morphy 5 

.·:·" 

Du Anstol 1 - Caissa 1 (in Uithoorn) 

(voo� de wedstr�d in Uithoorn willen we 

Graai_';' \.}Cm beroep doen .op de hcron de Graaf) 
en v.d.�'Iaas,dio autobozitterR zjjn.Eon diehst
rcé0lint�� is .in do raaak ! ) 

N ak:}Jlf?Ê.ê .• 

. De heor VB.11 Mastrigt ho o ft ons· verteld, dat er een plaats voor ::ms in 
de naklasse bcrnehikbaar is. Ecm r0 o ster he1;ben we no.:; niGt gehad. 
In d ie n�classe spelen wo met oen zéstal.Togcnstanders: Watercraafsbe?ry( 
Haç:eabi, de Pion ,Het Wi tt8 Paard en· ASC. 
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D RUK WE R K. 
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Aan de Heer · . . . Il Il • • • • • • • • .SoiS.t •. -'c. 
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